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Witamy nowego pasterza! 

Decyzją papieża Franciszka nowym metropolitą 
gdańskim został mianowany dotychczasowy me-
tropolita białostocki, abp Tadeusz Wojda SAC.
Abp Wojda urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na 
Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej. W 1976 r. 
wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
(SAC - pallotyni). W latach 1977-1983 odbył studia      
z filozofii i teologii, a jednocześnie w latach 1980-
1983 - studia z teologii fundamentalnej na Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1982 r. przyjął 
święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa 
Katolickiego, a 8 maja 1983 r. - święcenia prez-
biteratu. Po święceniach przez kilka miesięcy 
pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla      
w Warszawie. W maju 1984 został skierowany na 
studia z misjologii do Rzymu, na Papieskim Uni-
wersytecie Gregoriańskim, które ukończył dok-
toratem w 1989 roku.

MODLITWA PAPIEŻA 
FRANCISZKA W INTENCJI 

MŁODZIEŻY

Panie Jezu, Twój Kościół kieruje wzrok na 
wszystkich młodych ludzi świata. 
Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie 
w swoje ręce, zawsze mając wolne serca 
dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych 
celów. Pomóż im odpowiedzieć na 
wezwanie, które kierujesz do każdego      
z nich, by realizując właściwy projekt 
życia osiągnęli szczęście wsparci obec-
nością mądrych i  ofiarnych prze-
wodników. Otwieraj ich serca na wielkie 
marzenia i uczyń wrażliwymi na dobro 
innych. Niech trwają pod Krzyżem jak 
Umiłowany Uczeń, by przyjmować          
w darze Twoją Matkę. Uczyń ich świad-
kami Twojego Zmartwychwstania, by 
doświadczając Twojej bliskości, głosili      
z radością, że jesteś Panem. Amen.  

ź Droga krzyżowa w piątki: o 8.00, 18.00       
i 20.00; Gorzkie Żale w niedziele o 17.00.

ź Wznawiamy działalność Domu Łaski. 
Osoby potrzebujące wsparcia mają moż-
liwość uzyskania tu bezpłatnej pomocy od 
psychologa, terapeuty. Jest też okazja do 
spowiedzi i rozmowy z duszpasterzem. 
Zapraszamy w najbliższy czwartek między 
18.00 a 20.00 do domu parafialnego.      
W tym czasie w kościele trwać będzie 
adoracja Najśw. Sakramentu.

ź Spotkanie dla rodziców dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii św., odbędzie 
się w najbliższy wtorek, o godz. 19.15      
w kościele. 

ź W następną niedzielę rozpoczynamy re-
kolekcje parafialne. Poprowadzi je ks. 
Jacek Socha, proboszcz parafii św. Miko-
łaja w Gdyni wraz z grupą świeckich 
ewangelizatorów. Pierwsze nauki w nie-
dzielę na wszystkich Mszach św. Szcze-
gółowy plan na kolejne dni podamy za 
tydzień. 
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Ogłoszenia parafialne

2 stycznia 1990 ks. Wojda rozpoczął pracę w Papies-
kim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został 
mianowany podsekretarzem w Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów. Jest autorem licznych 
artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii. 
12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek 
mianował go arcybiskupem metropolitą biało-
stockim. Święcenia biskupie ks. Wojda przyjął 10 
czerwca 2017 roku. Mo�em posługi biskupiej abp. 
Wojdy są słowa z Ewangelii według św. Marka (13,10): 
Oportet praedicari Evangelium (Aby była głoszona 
Ewangelia). Arcybiskup Wojda jest członkiem 
Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz komisji 
misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.
2 marca 2021 roku został mianowany metropolitą 
gdańskim.



PIERWSZE CZYTANIE
Z  Księgi Wyjścia
Wj 20, 1-17

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te 
słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię 
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli. Nie będziesz miał cudzych bo-
gów obok Mnie! Nie będziesz czynił żad-
nej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co 
jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na 
ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 
pod ziemią! Nie będziesz oddawał im po-
kłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, 
Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, 
który za nieprawość ojców karze synów 
do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, 
którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś 
łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, 
którzy Mnie miłują i przestrzegają moich 
przykazań. Nie będziesz wzywał imienia 
Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, 
bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny 
ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych 
rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go 
uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził      
i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. 
Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, 
Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu 
tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, 
ani syn twój, ani twoja córka, ani twój 
niewolnik, ani twoja niewolnica, ani 
twoje bydło, ani przybysz, który prze-
bywa w twoich bramach. W sześć dni 
bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze 
oraz wszystko, co jest w nich, siódmego 
zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił 
Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 
Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś 
długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci 
daje. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz 
cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie bę-
dziesz mówił przeciw bliźniemu twemu 
kłamstwa jako świadek. Nie będziesz 
pożądał domu twojego bliźniego. Nie 

będziesz pożądał żony bliźniego twego, 
ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, 
ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej 
rzeczy, która należy do twego bliźniego».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 
68c)

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrze-
pia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nieroz-
ważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa 
oczy.

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem 
słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczyst-
sze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Koryntian
1 Kor 1, 22-25

Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy 
szukają mądrości, my głosimy Chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem 
dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla 
tych zaś, którzy są powołani, tak spośród 
Żydów, jak i spośród Greków – Chrys-
tusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. 

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, 
przewyższa mądrością ludzi, a co jest sła-
be u Boga, przewyższa mocą ludzi.

AKLAMACJA
(J 3, 16)

Chwała Tobie, Słowo Boże

Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie 
wieczne.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
J 2, 13-25

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej           
i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni 
zastał siedzących za stołami bankierów 
oraz tych, którzy sprzedawali woły, ba-
ranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy 
sobie bicz ze sznurów, powypędzał 
wszystkich ze świątyni, także baranki        
i woły, porozrzucał monety bankierów,   
a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to 
stąd i z domu mego Ojca nie róbcie 
targowiska!» Uczniowie Jego przypom-
nieli sobie, że napisano: «Gorliwość        
o dom Twój pochłonie Mnie». W odpo-
wiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: 
«Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, 
skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im 
taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, 
a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». 
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści 
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On 
zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy 

zmartwychwstał, przypomnieli sobie 
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwie-
rzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie          
w czasie Paschy, w dniu świątecznym, 
wielu uwierzyło w Jego imię, widząc 
znaki, które czynił. Jezus natomiast nie 
zawierzał im samego siebie, bo wszy-
stkich znał i nie potrzebował niczyjego 
świadectwa o człowieku. Sam bowiem 
wiedział, co jest w człowieku.

Decyzją bp. Jacka Jezierskiego, przy na-
szej parafii powstało Dekanalne Ora-
torium Młodych (DOM). Jest to miejsce 
spotkania z Bogiem i drugim człowie-
kiem. Ideą spotkań jest wspólna modlit-
wa młodzieży oraz każdego, kto pragnie 
wypraszać dla niej łaski. Chcemy modlić 
się, by młodzi ludzie budowali swoją 
przyszłość na fundamencie Ewangelii, 
traktując życie jako Boże powołanie. 
W ramach inicjatywy odbywać się będą 
adoracje Najświętszego Sakramentu      
w intencji młodzieży: 

Zapraszamy między 19.00 a 20.00: 
ź w pierwsze czwartki miesiąca (mod-

litwa animowana przez młodych) 
ź w trzecie czwartki miesiąca

Liturgia Słowa

Nowość w parafii
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